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 قرار رئيس انجًٕٓريخ انعرثيخ انًزحذح

  4695نسُخ  45ثبنقبٌَٕ رقى 

 انرقبثخ اإلداريخْيئخ رُظيى  ثإعبدح

 * 7042نسُخ  702ٔرعذيهّ ثبنقبٌَٕ رقى 

 * 7042نسُخ  490رقى ٔانقبٌَٕ 

 ثبعن الشؼت

 سئ٘ظ الغوِْسٗخ

 ثؼذ اإلغالع ػلٔ الذعزْس الوإهذ:

ثشأى الزٌظ٘ن الغ٘بعٖ  2662هي عجزوجش عٌخ  22ّػلٔ اإلػالى الذعزْسٕ الصبدس كٖ 

 لغلطبد الذّلخ الؼل٘ب:

 أى ًظبم هْظلٖ الذّلخ ّالوْاً٘ي الوؼذلخ لَ. كٖ ش 2652لغٌخ  222ّػلٔ الوبًْى سهن 

ثاػبدح رٌظ٘ن الٌ٘بثخ اإلداسٗخ ّالوؾبكوبد الزأدٗج٘خ كٖ اإلهل٘ن  2651لغٌخ  222ّػلٔ الوبًْى سهن 

 الوصشٕ ّالوْاً٘ي الوؼذلخ لَ.

كمٖ شمأى عمشٗبى اؽ مبم همبًْى الٌ٘بثمخ اإلداسٗمخ ّالوؾبكومبد  2656لغمٌخ  26ّػلٔ الوبًْى سهمن 

 ٘خ ػلٔ هْظلٖ الوإعغبد ّالِ٘ئبد الؼبهخ ّالششكبد ّالغوؼ٘بد ّالِ٘ئبد الخبصخ.الزأدٗج

 كٖ شأى رٌظ٘ن هغلظ الذّلخ. 2656لغٌخ  55ّػلٔ الوبًْى سهن 

 ثزٌظ٘ن الوٌبهصبد ّالوضاٗذاد. 2654لغٌخ  236ّػلٔ الوبًْى سهن 

 ّػلٔ هب اسرآٍ هغلظ الذّلخ.

 ّػلٔ هْاكوخ هغلظ الشٗبعخ.

 اآلري:أصذر انقبٌَٕ 

 انجبة األٔل

 انرقبثخ اإلداريخ ٔركٕيُٓب ٔاخزصبصبرٓبْيئخ 

  ( 2222لغٌخ  222) هؼذلخ ثبلوبًْى  -4يبدح

ّر ْى لِب الشخص٘خ االػزجبسٗخ ،  الغوِْسٗخهغزولخ رزجغ سئ٘ظ سهبث٘خ الشهبثخ اإلداسٗخ ُ٘ئخ ُ٘ئخ 

 ّرزوزغ ثبالعزوالل اللٌٔ ّالوبلٔ ّاإلداسٓ . 

هٌممغ اللغممبد ّه بكؾزممَ ث بكممخ صممْسٍ ، ّارخممبر اإلعممشاااد ّالزممذاث٘ش الالصهممخ ّرِممذف الِ٘ئممخ ئلممٔ 

للْهبٗخ هٌَ ، ظموبًب  لؾغمي اداا الْظ٘لمخ الؼبهمخ ، ّؽلبظمب  ػلمٔ الومبل الؼمبم ّؿ٘مشٍ همي ا همْال 

 الوولْكخ للذّلخ . 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  21/22/2222ه شس ة الصبدس ثزبسٗخ  42* الغشٗذح الشعو٘خ ، الؼذد 

 25/2/2221ه شس ُـ الصبدس ثزبسٗخ  26* الغشٗذح الشعو٘خ ، الؼذد 
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  ( 2222لغٌخ  222) هعبكخ ثبلوبًْى  -ه شس 4يبدح

ظ ثذسعخ ّصٗش ، ًّبئت لَ ثذسعخ ًبئت ّصٗش ّػذد كبٍف هي ش ل ُ٘ئخ الشهبثخ اإلداسٗخ هي سئ٘ر  

ا ػعبا ، ّٗ ؼبهل سئ٘ظ الِ٘ئخ الوؼبهلخ الووشسح للْصساا ، ّٗ ؼبهل ًبئمت سئم٘ظ الِ٘ئمخ الوؼبهلمخ 

 الووشسح لٌْاة الْصساا . 

هي ثٌِ٘ب عِبص هٌغ اللغبد ّعِبص ه بكؾمخ اللغمبد ، ّٗصمذس ثزٌظم٘ن ّرز ْى الِ٘ئخ هي ػذح اعِضح 

ٗمذ اتزصبصمبرِب ّرغم٘٘ش الؼومل ثِمب همشاس همي اعِضح الِ٘ئخ ّهطبػبرِب الوشكضٗخ ّاإلهل٘و٘مخ ّرؾذ

 سئ٘ظ الِ٘ئخ . 

كمٖ الشهبثمخ ّكؾمل الشم ْٕ ّالزؾو٘من رخمزل  اإلداسٗمخهغ ػمذم اإلتمالل ثؾمن الغِمخ  -7يبدح

 ثبٙرٖ: اإلداسٗخالشهبثخ ُ٘ئخ 

 اإلداسٗمخثؾش ّرؾشٕ اعجبة الوصْس كٖ الؼول ّاإلًزبط ثوب كٖ رلك ال شق ػي ػْ٘ة الٌظن  -ا

 لوبل٘خ الزٖ رؼشهل الغ٘ش الوٌزظن لألعِضح الؼبهخ ّاهزشاػ ّعبئل رالكِ٘ب.ّاللٌ٘خ ّا

هزبثؼممخ رٌل٘ممز الوممْاً٘ي ّالزأكممذ هممي اى الوممشاساد ّاللممْائؼ ّا ًظوممخ الغممبسٗخ ّاك٘ممخ لزؾو٘ممن  -ة

 الـشض هٌِب.

 ( 4696لغٌخ  24) هغزجذلخ ثبلوبًْى سهن   -ط

الغٌبئ٘مخ الزمٖ رومغ همي الؼمبهل٘ي اصٌمبا هجبشمشرِن  ال شق ػي الوخبللبد اإلداسٗخ ّالوبل٘خ ّالغمشائن

 لْاعجبد ّظبئلِن اّ ثغججِب.

كوب رخزل ث شق ّظجػ الغشائن الزٖ روغ همي ؿ٘مش الؼمبهل٘ي، ّالزمٖ رغمزِذف الوغمبط 

ّرلك ثششغ الؾصْل ػلٔ ئرى كزبثٖ هي الٌ٘بثمخ  ثغالهخ اداا ّاعجبد الْظ٘لخ اّ الخذهبد الؼبهخ

 ااد.الؼبهخ هجل ارخبر اإلعشا

لشهبثخ اإلداسٗخ كٖ عمج٘ل هوبسعمخ االتزصبصمبد عمبللخ المزكش االعمزؼبًخ ثشعمبل ِ٘ئخ اّل

الششغخ ّؿ٘شُن هي سعبل العجط٘خ الوعبئ٘خ ّرّٕ الخجشح هغ رؾشٗش هؾعش اّ همزكشح ؽغمت 

 ا ؽْال.

ثؾممش الشمم بّٕ الزممٖ ٗوممذهِب الوْاغٌممْى ػممي هخبللممخ الوممْاً٘ي اّ اإلُوممبل كممٖ اداا ّاعجممبد  -د

ّ ٗلوغممًَْ ثوصممذ رؾغمم٘ي الخممذهبد ّاًزظممبم عمم٘ش الؼوممل ا٘لممخ، ّهوزشؽممبرِن ك٘وممب ٗؼممي لِممن الْظ

ّعشػخ ئًغبصٍ، ّكزلك ثؾش ّدساعخ هب رٌششٍ الصؾبكخ هي ش بّٕ اّ رؾو٘وبد صمؾل٘خ رزٌمبّل 

 ًْاؽٖ اإلُوبل، اّ االعزِزبس كٖ ُزٍ الٌْاؽٖ.

ْل ػلمٔ آ سثمؼ اّ هٌلؼمخ كشق ّظجػ الغمشائن الزمٔ رغمزِذف الؾصمْل اّ هؾبّلمخ الؾصم -ُـ

ثبعزـالل صلخ اؽذ الوْظل٘ي الؼوْه٘٘ي الوذً٘٘ي اّ اؽذ شبؿلٔ الوٌبصت الؼبهخ ثبلغِبد الوذً٘خ 

( هممي ُممزا الوممبًْى ، ّكممزا الغممشائن 4اّ اعممن ئؽممذٓ الغِممبد الوذً٘ممخ الوٌصممْل ػلِ٘ممب ثبلوممبدح )

ٌك الوشكضٓ ّالغِبص الوصشكٔ الوزؼلوخ ثزٌظ٘ن ػول٘بد الٌوذ ا عٌجٔ الوٌصْل ػلِ٘ب ثوبًْى الج

ّكومب   ؽ بهمَ ّالغمشائن الوٌصمْل ػلِ٘مب ثبلومبًْى  2223لغٌخ  11ّالٌوذ الصبدس ثبلوبًْى سهن 

ثشأى رٌظ٘ن صسع ا ػعبا الجششٗخ ّالغشائن الوٌصْل ػلِ٘ب ثبلومبًْى سهمن  2222لغٌخ  5سهن 

 ثشأى ه بكؾخ االرغبس ثبلجشش .  2222لغٌخ  64

الْغٌ٘مخ لو بكؾمخ اللغمبد ، ثبلوشمبسكخ ّالزٌغم٘ن همغ ؿ٘شُمب ٌل٘ز اإلعزشار٘غ٘خ ّظغ ّهزبثؼخ ر -ّ 

 هي الِ٘ئبد ّا عِضح الوؼٌ٘خ كٔ الذّلخ . 

الزؼبّى ّالزٌغ٘ن ّرجبدل الخجشاد ّالْصبئن ّالوؼلْهبد همغ الِ٘ئمبد ّا عِمضح الشهبث٘مخ كمٔ   -ص 

 بسط . الذّلخ ، ّؿ٘شُب هي الغِبد الوخزصخ ثو بكؾخ اللغبد كٔ الخ



 - 4 - 

ًشش ه٘ن الٌضاُخ ّالشلبك٘خ ّالؼول ػلمٔ الزْػ٘مخ الوغزوؼ٘مخ ثوخمبغش اللغمبد ، ّعمجل الزؼمبّى  -ػ 

لوٌؼَ ّه بكؾزَ ، ّروْم الِ٘ئخ كٔ عج٘ل رلك ثبلزؼبّى هغ كبكخ الغِبد الوؼٌ٘خ ّهٌظوبد الوغزوغ 

 الوذًٔ . 

هٌمغ اللغمبد ّه بكؾزمَ ّّظمغ  هزبثؼخ ًزبئظ الوإششاد الذّل٘خ ّاإلهل٘و٘خ ّالوؾل٘مخ كمٔ هغمبل -غ 

الزْص٘بد الالصهخ لزالكٔ آ ًزبئظ علج٘خ اعلشد ػٌِمب رلمك الوإشمشاد ، ّهزبثؼمخ رٌل٘مزُب ثصملخ 

 دّسٗخ ، ّرو٘٘ن اداا الوغئْل٘ي ػي رٌل٘زُب . 

 ( 2222لغٌخ  222) اللوشاد الغبثوخ هي ُـ ئلٔ غ هعبكخ ثبلوبًْى سهن 

ّالمْصساا ّالوؾمبكظ٘ي  هغلمظ المْصاساثومذ سئم٘ظ  سٗمخاإلداالشهبثمخ ُ٘ئخ رخزل كزلك  -3يبدح

ثأٗخ ث٘بًبد اّ هؼلْهبد اّ دساعبد ٗطلجًِْب هٌِب، ّثإٔ ػول ئظبكٖ آتمش ٗؼِمذ ثمَ ئلِ٘مب سئم٘ظ 

 .الْصساا هغلظ 

الشهبثخ اإلداسٗخ اتزصبصبرِب كٖ الغِبص الؾ ْهٖ ّكشّػَ ّالِ٘ئبد الؼبهخ ُ٘ئخ رجبشش  -5يبدح

كبد الزبثؼمخ لِمب ّالغوؼ٘مبد الؼبهمخ ّالخبصمخ ّاعِمضح الوطمبع الخمبل ّالوإعغبد الؼبهخ ّالشش

 الزٖ رجبشش اػوبال ػبهخ، ّكزلك عو٘غ الغِبد الزٖ رغِن الذّلخ كِ٘ب ثإٔ ّعَ هي الْعٍْ.

  ( 2222لغٌخ  222) هؼذلخ ثبلوبًْى سهن  -4يبدح

ثؾبصِممب ّدساعممبرِب ّارعممغ الِ٘ئممخ روشٗممشا  عممٌْٗب  ػممي عِْدُممب ًّشممبغِب رمعمموٌَ ًزممبئظ اػوبلِممب 

ّهوزشؽبرِب ّروذهَ ئلمٔ كمل همي سئم٘ظ الغوِْسٗمخ ، ّهغلمظ الٌمْاة ، ّسئم٘ظ هغلمظ المْصساا 

 ّرلك غجوب  لألّظبع ّاإلعشاااد الزٔ ٗصذس ثِب هشاس هي سئ٘ظ الِ٘ئخ . 

 اّلشهبثمخ اإلداسٗمخ كمٖ عمج٘ل هجبشمشح اتزصبصمبرِب ؽمن غلمت اّ اإلغمالع ِ٘ئخ اٗ ْى ل -9يبدح

اٗممخ هللممبد اّ ث٘بًممبد اّ اّسام اّ الؾصممْل ػلممٔ صممْسح هٌِممب، ّرلممك هممي الغِممخ الممزؾلع ػلممٔ 

الوْعْدح كِ٘ب ُزٍ الوللبد اّ الج٘بًبد اّ ا ّسام ثوب كمٖ رلمك الغِمبد الزمٖ رؼزجمش الج٘بًمبد الزمٖ 

 زذاّلِب عشٗخ، ّكزلك اعزذػبا هي رشٕ عوبع اهْالِن.ر

ذ عمَ اّ ئثؼبدٍ هإهزمب ػٌِمب ئرا اهزكوب ٗغْص لِب اى رطلت ّهق الؼبهل ػي اػوبل ّظ٘لز

 .هغلظ الْصساا الوصلؾخ الؼبهخ رلك ّٗصذس هشاس اإلٗوبف اّ اإلثؼبد الوإهذ هي سئ٘ظ 

الشهبثخ اإلداسٗخ اتزصبصبرِب كِ٘مب، ُ٘ئخ ٗؼبهت رأدٗج٘ب إ ػبهل كٖ الغِبد الزٖ رجبشش  -2يبدح

شكط ئغالػِمن ٗمػي روذٗوِب ئلمِ٘ن اّ  ٗوزٌغ اّالشهبثخ اإلداسٗخ ُ٘ئخ ٗخلٖ ث٘بًبد ٗطلجِب اػعبا 

 ػلِ٘ب، هِوب كبًذ غج٘ؼزِب، ّكزلك هي ٗوزٌغ ػي رٌل٘ز غلت االعزذػبا.

  ( 2222لغٌخ  222) هؼذلخ ثبلوبًْى سهن  -2يبدح

ك٘ومب ٗزؼلمن ثبلغِمبد اى رغمشٕ الزؾشٗمبد ، كلومب ساد هوزعمٔ لمزلك لشهبثخ اإلداسٗخ ِ٘ئخ اٗغْص ل

ا ّسام ئلٔ الٌ٘بثخ اإلداسٗمخ اّ ر ؾبل ٗبد ػي اهْس رغزْعت الزؾو٘ن ّئرا اعلشد الزؾشالوذً٘خ ، 

الِ٘ئخ اّ ًبئجَ ، ّروْم سئ٘ظ ثؼذ هْاكوخ ؾغت ا ؽْال اّ علطخ الزؾو٘ن الوخزصخ ثالٌ٘بثخ الؼبهخ 

 .ثوب اًزِٖ ئلَ٘ الزؾو٘ن اّ علطخ الزؾو٘ن الوخزصخ ثاكبدح الِ٘ئخ الٌ٘بثخ اإلداسٗخ اّ الٌ٘بثخ الؼبهخ 

 ( 4627نسُخ  32يٍ انقبٌَٕ رقى  2) يهغبح ثُص انًبدح  -6بدحي

 ( 4696لغٌخ  24ه شسا ) هعبكخ ثبلوبًْى سهن 6يبدح

 الشهبثخ اإلداسٗخ ك٘وب ػذا الْظبئق الؼل٘ب ئلٔ الوغوْػبد الزبل٘خ:ُ٘ئخ رٌوغن ّظبئق 

 ّظبئق سهبثخ. -ا

 ّظبئق كٌ٘خ. -ة

 ّظبئق ه زج٘خ. -ط
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 ّظبئق تذهبد هؼبًّخ. -د

ّرؾذد كئبد ُزٍ الْظبئق ّػالّارِب الذّسٗخ ّكوب للغذاّل الولؾوخ ثِمزا الومبًْى، ّرلمك همغ ػمذم 

 ثزؼذٗل هْاػ٘ذ اعزؾوبم الؼالّاد الذّسٗخ. 2662لغٌخ  34اإلتالل ثؾ ن الوبًْى سهن 

 انجبة انثبَي 

 انرقبثخ اإلداريخْيئخ في َظبو أعضبء 

 انفصم األٔل

 يخ ٔانعالٔاد ٔاإلعبرحانزعييٍ ٔانُذة ٔانُقم ٔانزرق

 الشهبثخ اإلداسٗخ:ُ٘ئخ ٗشزشغ ك٘وي ٗشـل ئؽذٕ ّظبئق  -40يبدح

اى ٗ ْى هزوزؼب ثغٌغم٘خ الغوِْسٗمخ الؼشث٘مخ الوزؾمذح همي اثمْٗي ٗزوزؼمبى ثِمزٍ الغٌغم٘خ ّكبهمل  -ا

 ا ُل٘خ الوذً٘خ.

 ٘بد الؼغ شٗخ.اى ٗ ْى ؽبصال ػلٔ هإُل ػبل هي ئؽذٕ الغبهؼبد اّ الوؼبُذ الؼل٘ب اّ ال ل -ة

 اى ٗ ْى هؾوْد الغ٘شح ّؽغي الغوؼخ. -ط

 اال ٗ ْى هذ عجن الؾ ن ػلَ٘ كٖ عٌبٗخ اّ عٌؾخ هخلخ ثبلششف ّلْ كبى هذ سد ئلَ٘ اػزجبسٍ. -د

 .الغوِْسٗخاال ٗ ْى هزضّعب هي اعٌج٘خ هب لن ٗؾصل ػلٔ ئرى ثزلك هي سئ٘ظ  -ُـ

ثطشٗمن الزشه٘مخ همي الْظمبئق الزمٖ  داسٗمخاإل الشهبثمخُ٘ئمخ ٗ ْى الزؼ٘م٘ي كمٖ ّظمبئق  -44يبدح

رغجوِب هجبششح، ّٗغْص الزؼ٘٘ي ػي غشٗن الٌول هي إ عِمخ ؽ ْه٘مخ هذً٘مخ اّ ػغم شٗخ اّ ُ٘ئمخ 

 اّ هإعغخ ػبهخ.

  ( 2222لغٌخ  222) هعبكخ ثبلوبًْى سهن ه شس 44يبدح

عمْاثػ ّاإلعمشاااد ٗغْص الزؼ٘٘ي اثزذاا  كٔ ئؽذٓ ّظبئق الشهبثخ هي تبسط الِ٘ئخ ّرلك ّكومب  لل

 الزٔ ٗصذس ثِب هشاس هي سئ٘ظ الِ٘ئخ . 

ّللِ٘ئمخ اى رزؼبهمذ همغ رّٓ الخجممشح للو٘مبم ثوِمبم هؾمذدح ، ّرلممك ّكومب  للعمْاثػ ّاإلعمشاااد الزممٔ 

 ٗصذس ثِب هشاس هي سئ٘ظ الِ٘ئخ . 

 ( 2222لغٌخ  222) هؼذلخ ثبلوبًْى سهن  -47يبدح

ثؼمذ هْاكومخ هغلمظ الٌمْاة ثوشاس همي سئم٘ظ الغوِْسٗمخ  الشهبثخ اإلداسٗخُ٘ئخ ٗ ْى رؼ٘٘ي سئ٘ظ 

 ثأؿلج٘خ اػعبئَ لوذح اسثغ عٌْاد هبثلخ للزغذٗذ لوشح ّاؽذح . 

 الِ٘ئخ . ػلٔ رشش٘ؼ سئ٘ظ  ثٌبا  ّٗ ْى رؼ٘٘ي ًبئت سئ٘ظ الِ٘ئخ ثوشاس هي سئ٘ظ الغوِْسٗخ 

ثٌبا  ػلٔ ػشض سئ٘ظ  الِ٘ئخ ًّولِن هٌِب ثوشاس هي سئ٘ظ الغوِْسٗخاػعبا ثبهٔ ّٗ ْى رؼ٘٘ي 

  الِ٘ئخ . 

ّر ْى الزشه٘خ ئلٔ الْظبئق الؼل٘ب ثوشاس هي سئ٘ظ الغوِْسٗخ ّلجبهٔ ا ػعبا ثوشاس هي سئم٘ظ 

 الِ٘ئخ ثؼذ اتز سآ لغٌخ الوْاسد الجششٗخ ثبلِ٘ئخ . 

  ْى لَ عو٘غ اتزصبصبرَ.رػٌذ ؿ٘بثَ ّ الِ٘ئخهؾل سئ٘ظ سئ٘ظ الِ٘ئخ ّٗؾل ًبئت 
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رشم ل ثشئبعمخ  الومْاسد الجشمشٗخ ج لغٌمخ رغموٖ جلغٌمخ  اإلداسٗمخالشهبثخ ُ٘ئخ ٖ ٌشأ كر   -43يبدح

كئمخ ) ا ( اإلداسٗخ الشهبثخ ُ٘ئخ ّػعْٗخ اهذم اسثؼخ هي اػعبا  اإلداسٗخ الشهبثخُ٘ئخ ًبئت سئ٘ظ 

ثؾ٘ش ال ٗول ػذد اػعبا اللغٌخ ػي توغخ، كاى ًول ػي رلك اعز ول الؼذد همي اهمذم ا ػعمبا 

 ( اّ اللئبد الزٖ رلِ٘ب. هي اللئخ ) ا

ّكممٖ ؽبلممخ ؿ٘ممبة سئمم٘ظ اللغٌممخ ٗؾممل هؾلممَ اهممذم ا ػعممبا ّرصممذس الوممشاساد ثب ؿلج٘ممخ 

 الوطلوخ ّػٌذ رغبّٕ ا صْاد ٗشعؼ الغبًت الزٕ هٌَ الشئ٘ظ.

الشهبثممخ اإلداسٗممخ ّعو٘ممغ ا ػعممبا الوؼٌ٘مم٘ي ثِممب هجممل هجبشممشرِن ُ٘ئممخ ٗؾلممق سئمم٘ظ  -45ياابدح

ًّبئجَ اإلداسٗخ الشهبثخ ُ٘ئخ ا اػوبلِن ثبلزهخ ّالصذم، ّٗ ْى ؽلق سئ٘ظ اػوبلِن ٗوٌ٘ب ثأى ٗإدّ

 .اإلداسٗخالشهبثخ ُ٘ئخ ، ّؽلق ثبهٖ ا ػعبا اهبم سئ٘ظ الغوِْسٗخ اهبم سئ٘ظ 

الشهبثمخ اإلداسٗمخ ُ٘ئخ ثٌبا ػلٔ ػشض سئ٘ظ  الْصسااٗغْص ثوشاس هي سئ٘ظ هغلظ  -44يبدح

ثؼمذ هْاكومخ الغِمخ  اإلداسٗمخالشهبثمخ ُ٘ئمخ اّ ػغم شٗخ ئلمٔ  ًذة الؼبهل هي اٗخ عِخ ؽ ْه٘خ هذً٘خ

 ذثَ.ًالزٖ ٗزجؼِب الوْظق كعال ػي هْاكوخ الؼبهل الوطلْة 

 هب ٗأرٖ: اإلداسٗخالشهبثخ ُ٘ئخ ّٗشاػٖ ثبلٌغجخ ئلٔ الوٌزذث٘ي ئلٔ 

 ِب.اال ٗ ْى لِن إ ئششاف اّ ع٘طشح اّ علطخ ػلٔ الغِخ الوذً٘خ اّ الؼغ شٗخ الزٖ ٗزجؼًْ -ا

اال ٗ ْى للغِبد الوٌزذث٘ي هٌِب هذً٘مخ اّ ػغم شٗخ إ ئشمشاف اّ عم٘طشح ػلمِ٘ن تمالل كزمشح  -ة

 اًزذاثِن.

اى ٗزوبظْا هشرجبرِن ّثذالرِن ّػالّارِمن الزمٖ كمبًْا ٗزوبظمًِْب هجمل ًمذثِن ّرلمك همي الغِمخ  -ط

 (.26) الوٌزذث٘ي هٌِب هغ هشاػبح هب روعٖ ثَ الوبدح

ُ٘ئممخ وٌزممذة عو٘ممغ الؼممالّاد ّالجممذالد ّالوضاٗممب الووممشسح  ػعممبا ٗ ممْى للؼبهممل ال -49ياابدح

غجوب  ؽ بم ُزا الوبًْى ّرلك ثششغ اال ٗزغبّص همب ٗزوبظمبٍ الؼبهمل الوٌزمذة همي  اإلداسٗخ الشهبثخ

همي  اإلداسٗمخالشهبثمخ ُ٘ئمخ ّظ٘لزَ ا صل٘خ ّهي الْظ٘لخ الوٌزذة ئلِ٘ب هغوْع هب ٗزوبظبٍ ػعمْ 

 الوضاٗب الووشسح للْظ٘لخ الزٖ ٗذتل هشرت الوْظق الوٌزذة كٖ هشثْغِب.الوشرجبد ّالؼالّاد ّ

ثؼذ اتز  اإلداسٗخالشهبثخ ُ٘ئخ ثٌبا ػلٔ ػشض سئ٘ظ  الغوِْسٗخٗزن ثوشاس هي سئ٘ظ  -42يبدح

الشهبثمخ ُ٘ئمخ ًول الؼبهل هي اٗمخ عِمخ ؽ ْه٘مخ هذً٘مخ اّ ػغم شٗخ ئلمٔ  الوْاسد الجششٗخسإ لغٌخ 

الشهبثمخ ُ٘ئمخ وخ الؼبهل كزبثمخ ػلمٔ الٌومل همغ هشاػمبح ّعمْة عمجن ًذثمَ ئلمٔ ، ثششغ هْاكاإلداسٗخ

لوذح ال رول ػي عٌخ ّكٖ تالل ُزٍ الوذح ٗوذم ػٌَ روشٗش كلمباح ًصمق عمٌْٕ، ّٗشمزشغ  اإلداسٗخ

 الزوشٗشٗي ا ت٘شٗي ػٌَ كٖ هذح ًذثَ ػي دسعخ ع٘ذ.ش ك٘وي ٗوجل ًولَ اال ٗول روذٗ

 ( 2222لغٌخ  222ن ) هؼذلخ ثبلوبًْى سه -42يبدح

ظغ الؼعْ الوؼ٘ي اثزذاا  كٔ الِ٘ئخ كٔ ادًٔ كئخ الْظ٘لخ الوؼ٘ي ػلِ٘ب .   ْٗ 

ثْظمؼَ كمٔ اللئمخ الوؼبدلمخ لذسعمخ اّ كئمخ  الِ٘ئخ إلؽذٓ ّظبئق الشهبثخّرؾذد اهذه٘خ الوٌوْل ئلٔ 

كمٔ الْظ٘لمخ  هغزْٓ ّظ٘لزَ الغبثوخ ، ػلٔ اى ر ْى اهذه٘زَ كٔ اللئخ ثؾغمت رمبسٗخ ثذاٗمخ الزؼ٘م٘ي

الؼبهخ الغبثوخ ، ّكٔ ؽبلخ الزغبّٓ كٔ ا هذه٘خ ث٘ي الوٌوْل ّاػعبا الِ٘ئخ كْ٘ظغ الوٌومْل ربل٘مب  

 لوي ُن كٔ راد اللئخ هي اػعبا الِ٘ئخ . 

ّكٔ عو٘مغ ا ؽمْال ٗ ؾمزلع للوٌومْل ئلمٔ ُ٘ئمخ الشهبثمخ اإلداسٗمخ ثوشرجمَ ّثذالرمَ ا صمل٘خ ّالضبثزمخ 

هي ؽْاكض كٔ الغٌز٘ي ا ت٘شر٘ي ّرلك ثصلخ شخص٘خ ّلْ رغبّص ًِبٗخ ّهزْعػ هب كبى ٗزوبظبٍ 

 .  الٌول ئلِ٘با عش ّالجذالد الووشسح للْظ٘لخ الزٔ ٗزن 
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ّال ٗغْص اى ٗول ا عش ا عبعٔ ّئعوبلٔ الجذالد ّهب ٗزوبظبٍ ػعْ الِ٘ئخ ػي ا عش ا عبعٔ 

 خ . ّئعوبلٔ الجذالد ّهب ٗزوبظبٍ هي ُْ اؽذس هٌَ كٔ ا هذه٘

هغ هشاػبح الزذسط الوبلٔ لؼعْ الشهبثخ ثبلِ٘ئخ دّى اإلتالل ثبلؾوْم ّالوضاٗب الوبل٘خ الووشسح لِن 

 ، ػلٔ اى ٗ شاعغ الزذسط الوبلٔ كٔ ًِبٗخ كل عٌخ هبل٘خ ثوؼشكخ لغٌخ الوْاسد الجششٗخ ثبلِ٘ئخ . 

 ( 4623نسُخ  447ثبنقبٌَٕ رقى ) هعبكخ   -سيكر 42يبدح 

كمٖ اللئمخ  اإلداسٗمخي ظجبغ الوْاد الوغلؾخ اّ ُ٘ئمخ الشمشغخ ئلمٔ ُ٘ئمخ الشهبثمخ ْٗظغ هي ٌٗول ه

 الوؼبدلخ لشرجزَ الزٖ ٗشـلِب ّهذ الٌول هؾذدح ػلٔ ا عبط اٙرٖ:

 سرت الوْاد الوغلؾخ ُّ٘ئخ الششغخ اإلداسٗخكئبد ُ٘ئخ الشهبثخ 

 لْاا الؼبل٘خ

 ػو٘ذ ا

 ػو٘ذ ة

 هوذم عـ

 سائذ د

 ًو٘ت ُـ هوزبص

 هالصم اّل ّهالصم ُـ

ُ٘ئممخ ّٗغممشٕ ُممزا الزؼممبدل ػٌممذ ًوممل ظممجبغ الوممْاد الوغمملؾخ ُّ٘ئممخ الشممشغخ ئلممٔ كئممبد 

ّرلك دّى اإلتالل ثب ؽ بم الْاسدح كٖ الوْاً٘ي الوٌظومخ للغِزم٘ي الوشمبس ئلِ٘ومب  اإلداسٗخالشهبثخ 

 ػٌذ الٌول ئلٔ عِبد اتشٓ.

اى روٌؼ الؼبهمل الوٌومْل  الوْاسد الجششٗخللغٌخ  اعزضٌبا هي اؽ بم الوبدح الغبثوخ ٗغْص -46يبدح

ػالّح اّ اكضش ثؾ٘ش ال رضٗمذ ػمي اسثمغ ػمالّاد عمٌْٗخ همي ػمالّح اللئمخ الزمٖ ٗمذتل كِ٘مب هشرجمَ 

، ّئرا كبًذ هبُ٘خ الؼبهمل رومل ػمي اّل هشثمْغ ادًمٖ  ثؾ٘ش ال ٗغبّص الوشرت ًِبٗخ هشثْغ اللئخ

 كئخ ٗغْص هٌؾَ اّل هشثْغ ُزٍ اللئخ.

  ( 2222لغٌخ  222هعبكخ ثبلوبًْى سهن  )   -يكرر 46يبدح

%( هي الشارت ا عبعٔ 222رصشف  ػعبا ُ٘ئخ الشهبثخ اإلداسٗخ ػالّح الشهبثخ ثٌغجخ )

 %( هي الشارت ا عبعٔ شِشٗب  . 12شِشٗب  ، ّرصشف للؼبهل٘ي ػالّح الشهبثخ ثٌغجخ )

 (  4696لغٌخ  24ثبلوبًْى سهن  حهلـب -70يبدح

الشهبثخ ُ٘ئخ اى رع٘ق ئلٔ هشرت الؼعْ الزٕ ٌٗول هي  الوْاسد الجششٗخٗغْص للغٌخ  -74يبدح

ػالّح الشهبثخ الزٖ ٗزوبظبُب ّلْ عبّص ثِمب ًِبٗمخ هشثمْغ اللئمخ الزمٖ ٗشمـلِب ّثشمشغ اى  اإلداسٗخ

عمن ال رومل ػمي اسثمغ عمٌْاد ػلمٔ اال ر   اإلداسٗمخالشهبثمخ ِ٘ئخ ٗ ْى الؼعْ هذ اهعٖ هذح تذهخ ث

 ؼالّح اكضش هي هشح.ُزٍ ال
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ّٗغشٕ ُمزا الؾ من ػلمٔ شمبؿلٖ الْظمبئق اللٌ٘مخ ّالو زج٘مخ ّّظمبئق الخمذهبد الوؼبًّمخ 

 .اإلداسٗخالشهبثخ ِ٘ئخ ث

للو٘مبم هإهزمب ثؼومل هؼم٘ي كمٖ اٗمخ عِمخ  اإلداسٗمخ الشهبثمخُ٘ئمخ ٗغْص ًذة اؽذ اػعمبا  -77يبدح

خ رغمزوش هؼبهلزمَ كومب لمْ كمبى ؽ ْه٘خ اتشٓ اّ كٖ ُ٘ئخ ػبهمخ اّ هإعغمخ ػبهمخ ّكمٖ ُمزٍ الؾبلم

 .اإلداسٗخالشهبثخ  ُ٘ئخ ٗؼول كٖ

للؼوممل ثممْصاساد الؾ ْهممخ ّهصممبلؾِب  اإلداسٗممخالشهبثممخ ُ٘ئممخ ٗغممْص ئػممبسح اػعممبا  -73ياابدح

ّالِ٘ئبد الؼبهمخ ّالوإعغمبد الؼبهمخ اّ ئلمٔ الؾ ْهمبد ا عٌج٘مخ اّ الِ٘ئمبد الذّل٘مخ ّرلمك ثومشاس 

، ّٗ مْى الؾمذ ا هصمٖ لومذح اإلػمبسح عمٌز٘ي عمْاا كبًمذ ٗمخ ُ٘ئخ الشهبثخ اإلداسٗصذس هي سئ٘ظ 

 داتل٘خ اّ تبسع٘خ، ّٗشزشغ إلروبم اإلػبسح هْاكوخ الؼعْ ػلِ٘ب كزبثخ.

هجل ًِبٗخ ُزٍ الوذح ٗشـل الْظ٘لخ الخبل٘خ  اإلداسٗخالشهبثخ ِ٘ئخ كارا ػبد الوؼبس ئلٔ ػولَ ث

غْٕ ؽبلزَ كٖ اّل ّظ٘لخ رخلْ هي ر  هي دسعزَ اّ ٗشـل دسعزَ ا صل٘خ ثصلخ شخص٘خ ػلٔ اى 

 دسعزَ.

ئلمٔ اٗمخ اإلداسٗمخ الشهبثمخ ُ٘ئمخ ًومل إ ػعمْ همي  الغوِْسٗخٗغْص ثوشاس هي سئ٘ظ  -75يبدح

الوممْاسد ثؼممذ اتممز سإ لغٌممخ  اإلداسٗممخ الشهبثممخُ٘ئممخ ّظ٘لممخ ػبهممخ اتممشٓ ثٌممبا ػلممٔ غلممت سئمم٘ظ 

 ؼعْ.، ّال ٗشزشغ كٖ ُزٍ الؾبلخ الؾصْل ػلٔ هْاكوخ الالجششٗخ 

ّكومب  اإلداسٗمخ الشهبثمخُ٘ئمخ ذدد كئبد ّظبئق ّهشرجبد ّػالّاد ّثذالد اػعبا ؽ   -74يبدح

 للغذّل الولؾن ثِزا الوبًْى.

الشهبثخ ُ٘ئخ اإلششاف اللٌٖ ّاإلداسٕ ػلٔ اػوبل  خاإلداسٗ الشهبثخُ٘ئخ ٗ ْى لشئ٘ظ  -79يبدح

 ِ٘ئخ ّع٘ش الؼول كِ٘ب.ّاػعبئِب ّئصذاس الوشاساد الزٖ ٗزطلجِب رٌظ٘ن ال اإلداسٗخ

ال رغممْص الزشه٘ممخ هجممل اعممز٘لبا الوممذد ّا ؽ ممبم الووممشسح للزشه٘ممخ كممٖ عممذّل الْظممبئق  -72ياابدح

 ّالوشرجبد الوشاكن لِزا الوبًْى.

كل رشه٘خ رؼطٖ الؾن كٖ ػالّح هي ػالّاد الذسعخ الوشهٖ ئلِ٘مب الؼعمْ اّ ثمذاٗزِب  -72يبدح

 اّ هشثْغِب الضبثذ اِٗوب اكجش.

رؼطٖ الؾن كٖ الؼالّاد ّالجمذالد الوومشسح لللئمخ الوشهمٖ ئلِ٘مب الؼعمْ ّرغمزؾن ّكزلك 

 الؼالّاد ّالجذالد هي ربسٗخ صذّس الوشاس ثبلزشه٘خ.

ر ْى الزشه٘خ كٖ ّظبئق الشهبثخ ؽزٖ اللئخ )عـ( ثب هذه٘خ الوطلوخ كٖ كئخ الْظ٘لخ هغ  -76يبدح

ّظ٘لمخ كمٖ الو٘ضاً٘مخ ّٗ زمت ػٌمَ رخطٖ الؼعْ الؾبصل ػلٔ دسعخ ظمؼ٘ق ػلمٔ اى رؾغمض لمَ 

( كمارا ؽصمل كمٖ 23) روشٗش صبى ثؼمذ عمزخ اشمِش همي رغملوَ الزوشٗمش الوٌصمْل ػل٘مَ كمٖ الومبدح

 ئراالزوشٗش الضبًٖ ػلٔ دسعخ ع٘ذ ػلٔ ا هل سهمٖ اػزجمبسا همي رمبسٗخ اػزومبد الزوشٗمش الضمبًٖ، اهمب 

 ؽصل ػلٔ دسعخ اهل ك٘غْص شـل الْظ٘لخ الوؾغْصح لَ.

غجوب  للشمشّغ ( ئلٔ اللئبد الزٖ رلِ٘ب كز ْى كلِب ثبالتز٘بس لل لبٗخ ط٘خ هي اللئخ )اهب الزشه

هشاس هي سئ٘ظ الِ٘ئخ ثؼذ اتز سآ لغٌخ الوْاسد الجششٗخ ، ّئرا ؽمل الوْظْػ٘خ الزٔ ٗصذس ثِب 

 دّس الزشهٔ ػلٔ الؼعْ هي اللئمخ )ط( اّ همي اللئمخ )ة( اّ همي اللئمخ )ا( اّ همي اللئمخ )الؼبل٘مخ( ،

ّلن ٗشولَ االتز٘بس ثغجت ػذم رْاكش الششّغ الوْظْػ٘خ للزشهٔ ٗؾبل للوؼبػ لللئخ الزبل٘مخ للئزمَ 

    ( 2222لغٌخ  222هؼذلخ ثبلوبًْى الغبثوخ )اللوشح ثوْح الوبًْى . 
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ُ٘ئمخ الؼمالّاد الذّسٗمخ ثومشاس همي سئم٘ظ  اإلداسٗمخ الشهبثمخُ٘ئمخ  ٗ مْى همٌؼ اػعمبا -30يبدح

 .الوْاسد الجششٗخذ هْاكوخ لغٌخ ثؼاإلداسٗخ الشهبثخ 

رممٌظن الالئؾممخ الذاتل٘ممخ ا ؽ ممبم الخبصممخ ثٌظممبم الزوممبسٗش الغممشٗخ ػممي روممذٗش كلبٗممخ  -34ياابدح

 الشهبثخ اإلداسٗخ.ُ٘ئخ ا ػعبا ّرصذس الالئؾخ ثوشاس هي سئ٘ظ 

( ؽزمٖ اللئمخ )ة اإلداسٗمخ الشهبثمخُ٘ئخ ٗخعغ لٌظبم روبسٗش ال لباح الغٌْٗخ اػعبا  - 37يبدح 

ّرؼذ ُزٍ الزوبسٗش كٖ شِش كجشاٗش هي كل ػبم ػلٔ اعبط روذٗش كلبٗخ الؼعْ ثبػزجبسٍ هوزمبصا اّ 

 ع٘ذا عذا اّ هزْعطب اّ ظؼ٘لب.

ٗزشرت ػلٔ روذٗن روشٗش ػي الؼعمْ ثذسعمخ ظمؼ٘ق ؽشهبًمَ همي اّل ػمالّح دّسٗمخ  -33يبدح

اح الغمٌْٕ، ّٗغمْص لمَ ّٗغلن الؼعْ الووذم ػٌَ الزوشٗش ثذسعمخ ظمؼ٘ق صمْسح همي روشٗمش ال لمب

 هب ٗ ْى لذَٗ هي هالؽظبد. الوْاسد الجششٗختالل اعجْػ٘ي هي رغلوَ الزوشٗش اى ٗوذم ئلٔ لغٌخ 

الزٕ ٗوذم ػٌَ روشٗشاى ثذسعمخ ظمؼ٘ق ٗؾمبل ئلمٔ الِ٘ئمخ  اإلداسٗخ الشهبثخُ٘ئخ ػعْ  -35يبدح

ًمَ همبدس ػلمٔ رؾغم٘ي ؽبلزمَ الزأدٗج٘خ الزٖ ٗش ل هٌِب هغلظ الزأدٗت للؾل ؽبلزَ، كارا رجم٘ي لِمب ا

ثزاد الذسعخ اّ  اإلداسٗخالشهبثخ ِ٘ئخ ّعِذ ئلَ٘ رٌجِ٘ب ثزلك ّلِب اى روشس ًولَ ئلٔ ّظ٘لخ اتشٓ ث

 الوشرت.

كارا هذم ػٌَ روشٗش صبلش ثذسعخ ظؼ٘ق روزشػ الِ٘ئخ الوشبس ئلِ٘ب كٖ اللومشح الغمبثوخ ًولمَ 

 .الغوِْسٗخ ٘ظ ّٗزن الٌول ثوشاس هي سئ اإلداسٗخالشهبثخ ُ٘ئخ هي 

هلق ٗلؾن ثولق الخذهخ رْظغ كَ٘  اإلداسٗخ الشهبثخُ٘ئخ ٌٗشأ ل ل ػعْ هي اػعبا  -34يبدح

الج٘بًمبد ّالوؼلْهمبد الخبصمخ ثمَ هومب ٗ مْى هزؼلوممب ثْظ٘لزمَ كومب رمْدع ك٘مَ الوالؽظمبد الوزؼلوممخ 

ػبم ػي ؽبلزَ االعزوبػ٘خ ّآتمش هي الؼعْ ٗوذم كل  ثؼولَ ّالزوبسٗش الغٌْٗخ الووذهخ ػٌَ ّئهشاس

 ػي ؽبلزَ الوبل٘خ ّهب ٗطشا ػلِ٘ب هي رـ٘٘ش.

ذٍ ثؼذ رؾو٘وِمب ّعموبع اهْالمَ ظكزلك ْٗدع كَ٘ كل هب ٗضجذ صؾزَ هي الش بّٕ الووذهخ 

 ػلٔ ئٗذاػِب. الوْاسد الجششٗخكِ٘ب ّهْاكوخ لغٌخ 

 

 انفصم انثبَي

 انزأديت 

كمٖ اػومبل ّظ٘لزمَ اّ ٗظِمش ثوظِمش هخمل كمل ػعمْ ٗخمشط ػلمٔ هوزعمٖ الْاعمت  -39يبدح

ثشممشف الْظ٘لممخ ٗؼبهممت رأدٗج٘ممب ّرلممك هممغ ػممذم اإلتممالل ثاهبهممخ الممذػْٓ الوذً٘ممخ اّ الغٌبئ٘ممخ ػٌممذ 

االهزعبا ّال ٗؼلٖ الؼعْ همي الؼوْثمخ اعمزٌبدا ئلمٔ اهمش سئ٘غمَ ئال ئرا اصجمذ اى اسر بثمَ الوخبللمخ 

شئ٘ظ ثمبلشؿن همي رٌجِ٘مَ كزبثمخ ئلمٔ الوخبللمخ كبى رٌل٘زا  هش ه زْة ثزلك صبدسا ئلَ٘ همي ُمزا الم

 ّكٖ ُزٍ الؾبلخ ر ْى الوغئْل٘خ ػلٔ هصذس ا هش.

 ، ُّٖ:اإلداسٗخالشهبثخ ُ٘ئخ الؼوْثبد الزأدٗج٘خ الزٖ ٗغْص رْه٘ؼِب ػلٔ اػعبا  -32يبدح

 اإلًزاس. -4

 اللْم. -7

 رأع٘ل هْػذ اعزؾوبم الؼالّح لوذح ال رول ػي عزخ اشِش. -3
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 ى هي الؼالّح.الؾشهب -5

 الْهق ػي الؼول ثذّى هشرت هذح ال رغبّص صالصخ اشِش. -4

 رأت٘ش ا هذه٘خ كٖ اللئخ. -9

 تلط الوشرت. -2

 تلط اللئخ. -2

 تلط اللئخ ّالوشرت. -6

 اإلؽبلخ ئلٔ االعز٘ذاع. -40

 الؼضل هي الْظ٘لخ هغ ؽلع الؾن كٖ الوؼبػ اّ الو بكأح. -44

رْه٘مغ ػومْثزٖ اإلًمزاس ّاللمْم ّرلمك ثؼمذ عموبع اهمْال  اإلداسٗمخالشهبثمخ ُ٘ئمخ لمشئ٘ظ  -32يابدح

 كٖ رلك هغججب.اإلداسٗخ  الشهبثخُ٘ئخ الؼعْ ّدكبػَ ّٗ ْى هشاس سئ٘ظ 

 اهب ثو٘خ الؼوْثبد ا تشٓ كال ٗغْص رْه٘ؼِب ئال ثوشاس هي هغلظ الزأدٗت.

 ظ رأدٗت ٗش ل هي:هغل اإلداسٗخ الشهبثخُ٘ئخ ٗزْلٖ الوؾبكوخ الزأدٗج٘خ  ػعبا  -36يبدح

 ...... رئيسب............................. غيبة انُبئت  عُذ اإلداريخانرقبثخ ٓيئخ أٔ أقذو عضٕ ث اإلداريخانرقبثخ ْيئخ َبئت رئيس 

 عضٕاً  ...................   اإلداريخ  انرقبثخ ْيئخ  أقذو يٍ انعضٕ انجبري يحبكًزّ يخزبرِ رئيس اإلداريخنرقبثخ ٓيئخ اعضٕ ث

  عضٕا ..............................................................َبئت يٍ إدارح انفزٕي ٔانزشريع انًخزصخ ثًجهس انذٔنخ.........

 اإلداسٗممخالشهبثممخ ُ٘ئممخ ٗصممذس الوممشاس ثبإلؽبلممخ ئلممٔ الوؾبكوممخ الزأدٗج٘ممخ هممي سئمم٘ظ  -50ياابدح

، ّٗجلممؾ الؼعمْ ثِممزا الوممشاس ّثزمبسٗخ الغلغممخ الوؼٌ٘ممخ ّٗزعموي ث٘بًممب ثمبلزِن الوٌغممْثخ ئلممٔ الؼعمْ

 لوؾبكوزَ ّرلك هجل الزبسٗخ الوؾذد الًؼوبد الوغلظ ثخوغخ ػشش ْٗهب ػلٔ ا هل.

جلمؾ الؼعمْ ُمزا الومشاس ٌٖ ػلِ٘مب ّٗ  ٗصذس هشاس الوغلظ هشزوال ػلٔ ا عجبة الزٖ ث   -54يبدح

 تالل اعجْػ٘ي هي ربسٗخ صذّسٍ.

ْهق الؼعْ ػي ػولَ اؽز٘بغ٘ب ئرا اهزعذ هصلؾخ اى ٗ   اإلداسٗخلشهبثخ اُ٘ئخ لشئ٘ظ  -57يبدح

الزؾو٘ن هؼَ رلك، ّال ٗغْص اى رضٗذ هذح اإلٗومبف ػمي صالصمخ اشمِش ئال ثومشاس همي هغلمظ الزأدٗمت 

 ْ ػي ػولَ ّهق صشف هشرجَ.عّال ٗزشرت ػلٔ ئٗوبف الؼ

 م هغلظ رأدٗت اػلٖ ٗش ل هي:ًّبئجَ اهب اإلداسٗخالشهبثخ ُ٘ئخ ر ْى هؾبكوخ سئ٘ظ  -53يبدح

 سئ٘ظ هغلظ الذّلخ، اّ ًبئجَ ػٌذ ؿ٘بثَ ................... سئ٘غب

 ػعْاّك٘ل هغلظ الذّلخ ........................................ 

 ػعْاّك٘ل هؾ وخ الٌوط ...................................... 

 ا ػلٖ، ُٖ:الؼوْثبد الزٖ ْٗهؼِب هغلظ الزأدٗت  -55يبدح

 اإلًزاس. -2

 اللْم. -2
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 الؼضل هي الْظ٘لخ، هغ ؽلع الؾن كٖ الوؼبػ اّ الو بكأح. -3

ّْٗهغ الغضاااى ا ّل ّالضبًٖ ثأؿلج٘خ ا صْاد، اهب الغضاا الضبلش كال ْٗهمغ ئال ثاعومبع 

 ا صْاد.

الؼل٘مب  ٗمخاإلداساؽ بم الوغبلظ الزأدٗج٘خ ًِبئ٘خ ّال ٗغْص الطؼي كِ٘ب ئال اهبم الوؾ ومخ  -54يبدح

 الوشبس ئلَ٘. 2656لغٌخ  55ّٗشكغ الطؼي ّكوب  ؽ بم الوبًْى سهن 

الوْاػمذ ّاإلعممشاااد الخبصمخ ثزأدٗممت  اإلداسٗممخالشهبثمخ ُ٘ئممخ رجمم٘ي ثومشاس هممي سئم٘ظ  -59يابدح

 .اإلداسٗخ  الشهبثخُ٘ئخ اػعبا 

 

 انفصم انثبنث

 في انٕظبئف انفُيخ انًزٕسطخ ٔانكزبثيخ

 (  4696لغٌخ  24وبًْى سهن ) هغزجذلخ ثبل -52يبدح

غجومب للوْاػمذ  اإلداسٗمخالشهبثمخ ِ٘ئخ ٗ ْى رؼ٘٘ي الؼبهل٘ي كٖ هغوْػزٖ الْظبئق اللٌ٘خ ّالو زج٘خ ث

 ّالششّغ الخبصخ ثزؼ٘٘ي الؼبهل٘ي الوذً٘٘ي ثبلذّلخ.

ّٗغْص االعزضٌبا هي ثؼط ُزٍ الوْاػذ ّالششّغ غجومب لألّظمبع الزمٖ ٗصمذس ثِمب همشاس 

 سٗخ.هي سئ٘ظ الغوِْ

٘ي اؽذ هي ُإالا هي ثم٘ي اكمشاد الومْاد الوغملؾخ اّ الشمشغخ، كماى رؼٌ٘٘مَ ٗمزن كمٖ ّئرا ػ  

همي ُممزا  21 اللئمخ الوؼبدلمخ لشرجزممَ ّثأهذه٘زمَ ّثوشرجممَ كِ٘مب، ّرلممك همغ ػمذم اإلتممالل ثؾ من الوممبدح

 الوبًْى.

ؼمم٘ي همممي اكممشاد الومممْاد الوغمملؾخ اّ الشمممشغخ اى ٗ ممْى ؽبصمممال ػلمممٔ شممزشغ كممم٘وي ٗ  ّٗ  

 ػذادٗخ اّ هب ٗؼبدلِب ػلٔ ا هل.اإل

رؼ٘٘ي ػمبهل٘ي همي رّٕ الخجمشح همي ؿ٘مش الؾبصمل٘ي اإلداسٗخ  الشهبثخُ٘ئخ ّٗغْص لشئ٘ظ 

ػلمٔ هممإُالد دساعم٘خ كممٖ ئؽممذٕ ّظمبئق الوغوْػممخ اللٌ٘مخ ّرلممك كممٖ ؽبلمخ العممشّسح الوصممْٕ 

ط ثٌغممبػ كممبى الوششممؼ هممذ هممبس ئراّػممذم ّعممْد ًظ٘ممش لِممن هممي رّٕ الوممإُالد الذساعمم٘خ، ّرلممك 

ا همل ػلمٔ اى ٗغزمبص اهزؾبًمب ػلمٔ اػوبال هوبصلخ  ػوبل الْظ٘لخ الوششؼ لِب، لومذح عمجغ عمٌْاد 

 .اإلداسٗخ الشهبثخُ٘ئخ ش ل ثوشاس هي سئ٘ظ ٗؼوذ لِزا الـشض اهبم لغٌخ كٌ٘خ ر  

عمملطخ الممْصٗش الوٌصممْل ػلِ٘ممب كممٖ الوممْاً٘ي  اإلداسٗممخالشهبثممخ ُ٘ئممخ ٗ ممْى لممشئ٘ظ  -52ياابدح

ثبلٌغجخ ئلٔ الؼبهل٘ي الزٗي ٗشـلْى هغوْػزٖ الْظبئق اللٌ٘خ ّالو زج٘مخ، ّٗغمْص لمشئ٘ظ  ّاللْائؼ

ُ٘ئمخ رلمْٗط ثؼمط عملطبرَ كمٖ رْه٘مغ الغمضاااد ئلمٔ ًبئجمَ ّئلمٖ اػعمبا  اإلداسٗمخالشهبثخ ُ٘ئخ 

 الزٗي ٗشـلْى ّظبئق سئ٘غ٘خ.اإلداسٗخ  الشهبثخ

بهخ اّ الوإعغمبد الؼبهمخ هْظلمْى للؼومل ٌول هي الْصاساد اّ الِ٘ئبد الؼٗغْص اى ٗ   -56يبدح

ثؼمذ هْاكومخ الغِمخ الوٌومْل٘ي هٌِمب اإلداسٗمخ  الشهبثمخِ٘ئمخ كٖ هغوْػزٖ الْظبئق اللٌ٘خ ّالو زج٘خ ث

 اإلداسٗمخ الشهبثخُ٘ئخ ػالّح ػلٔ هْاكوخ الؼبهل ًلغَ ػلٔ الٌول هغ هشاػبح ّعْة عجن ًذثَ ئلٔ 

 ذم ػٌَ روشٗش كلباح ًصق عٌْٕ.لوذح ال رول ػي عٌخ ّكٖ تالل ُزٍ الوذح ٗو

 شزشغ ك٘وي ٗوجل ًولَ اال ٗول روذٗش الزوشٗشٗي ا ت٘شٗي ػٌَ كٖ هذح ًذثَ ػي دسعخ ع٘ذ.ّٗ  
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ال رغممْص الزشه٘ممخ هجممل اًوعممبا الوممذد الووممشسح كممٖ عممذّل كئممبد الْظممبئق ّالوشرجممبد  -40ياابدح

 الوشاكن للوبًْى ّر ْى الزشه٘خ ثب هذه٘خ الوطلوخ.

ٖ الؾن كٖ الؼمالّاد ّالجمذالد لللئمخ الوشهمٖ ئلِ٘مب الوْظمق ّالوْظمؾخ ّكل رشه٘خ رؼط

 كٖ الغذّل الوشاكن للوبًْى ّرغزؾن الؼالّاد ّالجذالد هي ربسٗخ صذّس الوشاس ثبلزشه٘خ.

ئلمٔ  اإلداسٗمخالشهبثمخ  ُ٘ئخ ًول إ هْظق هيالْصساا ٗغْص ثوشاس هي سئ٘ظ هغلظ  -44يبدح

 هإعغخ ػبهخ. خ اّ ُ٘ئخ ػبهخ اّ٘اٗخ عِخ ؽ ْه

 ٗخعغ شبؿلْ هغوْػزٖ الْظبئق اللٌ٘خ ّالو زج٘خ لٌظبم روبسٗش ال لباح الغٌْٗخ. -47يبدح

 

 انفصم انراثع

 يجًٕعخ ٔظبئف انخذيبد انًعبَٔخ

علطخ رؼ٘٘ي الؼمبهل٘ي ثْظمبئق الخمذهبد الوؼبًّمخ  اإلداسٗخالشهبثخ ُ٘ئخ ٗ ْى لشئ٘ظ  -43يبدح

 ك هي الشئْى الخبصخ ثِن.ّرشه٘زِن ّهٌؾِن الؼالّاد ّؿ٘ش رل

هْاػذ ًّظمن ّشمشّغ رؼ٘م٘ي اكمشاد ُمزٍ  اإلداسٗخالشهبثخ ُ٘ئخ ٗصذس ثوشاس هي سئ٘ظ  -45يبدح

 اللئخ ّرشه٘زِن ّػالّارِن ّئعبصارِن ّرأدٗجِن ّئًِبا تذهزِن.

ٗ مْى الزؼ٘م٘ي كمٖ ّظمبئق ُمإالا الؼمبهل٘ي كمٖ اللئمبد الخبصمخ ثِمن ّالوْظمؾخ كمٖ  -44يبدح

ن لِزا الوبًْى، ّٗغْص اى ٗومٌؼ الوؼم٘ي كمٖ ُمزٍ الْظمبئق ػمالّح اّ ػالّرم٘ي همي الغذّل الوشاك

 .الوْاسد الجششٗخػالّاد اللئخ ػٌذ الزؼ٘٘ي لألعجبة الزٖ روذسُب لغٌخ 

 ( 2222لغٌخ  222ه شس ػ هعبكخ ثبلوبًْى سهن  55ه شس ئلٔ  55) الوْاد هي 
  - يكرر 44يبدح 

شمأ ثبلِ٘ئممخ هشكمض هزخصممل ٗ غمؤ ج ا كبدٗو٘ممخ الْغٌ٘مخ لو بكؾممخ اللغمبد ج رزجممغ سئم٘ظ الِ٘ئممخ  ٌٗ 

 ؼزجش اؽذ هطبػبد الِ٘ئخ . ّٗ  

  -ا  يكرر 44يبدح 

رِذف ا كبدٗو٘مخ ئلمٔ ئػمذاد اػعمبا الِ٘ئمخ ّرمذسٗجِن ػلمٔ المٌظن الؾذٗضمخ الوزصملخ ثوغمبل  ) ا ( 

بّى هغ الِ٘ئبد ، كعال  ػي دػن الزؼاتزصبل الِ٘ئخ ّاالسروبا ثوغزْٓ اداا الؼبهل٘ي ثِب 

 ّا عِضح الوخزصخ ثو بكؾخ اللغبد كٔ الذّل ا تشٓ . 

  - ة يكرر 44يبدح 

 :  لألكبدٗو٘خ كٔ عج٘ل رؾو٘ن اؿشاظِب الو٘بم ثوب ٗأرٔ) ة ( 

 ػوذ دّساد رذسٗج٘خ  ػعبا الِ٘ئخ ّكن الخطػ ّالجشاهظ الغٌْٗخ لألكبدٗو٘خ .   - 2

 ٘ئخ . ػوذ دّساد رذسٗج٘خ للؼبهل٘ي ثبلِ  - 2

ػوذ الذّساد ّالوإروشاد ّالٌذّاد ّؽلوبد الٌوبػ كٔ هغبالد ًشش ه٘ن الٌضاُمخ ّالشملبك٘خ   - 3

 جل ه بكؾزَ . ّالزْػ٘خ ثوخبغش اللغبد ّع  

هممغ الغِممبد الزممٔ رجبشممش ًشممبغب  هوممبصال  كممٔ الممذاتل رجممبدل الخجممشاد ّالْصممبئن ّالجؾممْس    - 4

 ّالخبسط. 
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ّالزذسٗج٘مخ  ػعمبا الِ٘ئمخ كمٔ ئغمبس الومٌؼ الذساعم٘خ الزمٔ رمشد ئلمٔ ئٗلبد الجؼضبد الذساعم٘خ    - 5

ا كبدٗو٘ممخ هممي الممذّل ا عٌج٘ممخ ّالوٌظوممبد الذّل٘ممخ ّكوممب  للعممْاثػ الزممٔ رؾممذدُب الالئؾممخ 

 الذاتل٘خ لألكبدٗو٘خ . 

ّٗغْص اى ٗوزذ ًشبغ ا كبدٗو٘خ ل٘شول رذسٗت اػعبا الِ٘ئبد ّا عِمضح الوؼٌ٘مخ ثو بكؾمخ 

 ذاتل ّالخبسط ّعبئش الؼبهل٘ي ثبلذّلخ . اللغبد ثبل

  - ط يكرر 44يبدح 

هغلظ ئداسح ا كبدٗو٘خ ُْ الغلطخ الوخزصمخ ثماداسح شمئْى ا كبدٗو٘مخ ّرصمشٗق اهْسُمب ) ط  ( 

 ّلَ اى ٗزخز هب ٗشاٍ الصهب  لزؾو٘ن ا ؿشاض الزٔ اًشئ هي اعلِب ّػلٔ ا تل : 

غ الخطممػ ّالجممشاهظ الالصهممخ لزٌل٘ممزُب ، ّهزبثؼممخ سعممن الغ٘بعممخ الؼبهممخ لألكبدٗو٘ممخ ، ّّظمم  - 2

 رٌل٘زُب. 

 ّظغ الالئؾخ الذاتل٘خ لألكبدٗو٘خ .   - 2

 ئػذاد الِ٘ ل الزٌظ٘ؤ لألكبدٗو٘خ .   - 3

 الٌظش كٔ الزوبسٗش الذّسٗخ الزٔ ٗوذهِب هذٗش ا كبدٗو٘خ ػي اًشطزِب ّع٘ش الؼول ثِب .    - 4

 ِ٘ئخ ػشظَ هي هغبئل رذتل كٔ اتزصبصبد ا كبدٗو٘خ . الٌظش كٔ كل هب ٗشٓ سئ٘ظ ال   - 5

 ّٗصذس ثزش ٘ل هغلظ ئداسح ا كبدٗو٘خ هشاس هي سئ٘ظ الِ٘ئخ ثوب ال ٗغبّص رغؼخ اػعبا . 

  - د يكرر 44يبدح 

مذة ثومشاس همي سئم٘ظ الِ٘ئمخ لومذح عمٌخ ) د (  ٗ ْى لألكبدٗو٘خ هذٗش هي اللئخ الؼبل٘خ ػلمٔ ا همل ٌٗ 

ذح اّ لوممذد اتممشٓ هوبصلممخ ، ّٗوممْم هممذٗش ا كبدٗو٘ممخ ثزٌل٘ممز هممشاساد هغلممظ هبثلممخ للزغذٗممذ لومم

 اإلداسح ، ّرج٘ي الالئؾخ الذاتل٘خ لألكبدٗو٘خ اتزصبصبرَ ا تشٓ . 

  - ُـ يكرر 44يبدح 

)ُـ ( ٗ ْى لألكبدٗو٘خ عِبص ئداسٓ ٗإلق هي ػذد كبٍف همي الؼمبهل٘ي ثبلِ٘ئمخ ، ّٗصمذس ثالؾمبهِن 

 . هشاس هي سئ٘ظ الِ٘ئخ 

  - ّ يكرر 44يبدح 

 ) ّ ( رز ْى الوْاسد الوبل٘خ لألكبدٗو٘خ هي : 

 هب ٗخصل لألكبدٗو٘خ عٌْٗب  هي اػزوبداد هبل٘خ كٔ هْاصًخ الِ٘ئخ .   - 2

 هوبثل رأدٗخ الخذهبد الزٔ روذهِب ا كبدٗو٘خ للـ٘ش .   - 2

صممشٓ ظمموي ْدع الوممْاسد الوبل٘ممخ لألكبدٗو٘ممخ كممٔ ؽغممبة تممبل ثبلجٌممك الوشكممضٓ الوّر مم

 شؽل سص٘ذٍ هي عٌخ هبل٘خ ئلٔ اتشٓ . ؽغبة الخضاًخ الوْؽذ ، ّٗ  

  - ص يكرر 44يبدح 

 غزخذم هْاسد ا كبدٗو٘خ لزـط٘خ ًلوبرِب ػلٔ الْعَ الزٓ رؾذدٍ الئؾزِب الذاتل٘خ . ) ص ( ر  

  - ػ يكرر 44يبدح 

  ٗ صذس سئ٘ظ الِ٘ئخ هشاسا  ثبلالئؾخ الذاتل٘خ لألكبدٗو٘خ . (  ػ) 
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 نجبة انثبنثا

 انًيزاَيخ

ه٘ضاً٘زِمممب، ّرشعمممل ئلمممٔ الغِمممخ الوخزصمممخ لوٌبهشمممزِب  اإلداسٗمممخالشهبثمممخ ُ٘ئمممخ رؼمممذ  -49يااابدح

 ّاػزوبدُب.

الوْاػمذ ّاإلعمشاااد الزمٖ رزخمز لصمشف  اإلداسٗمخالشهبثخ ُ٘ئخ ٗج٘ي ثوشاس هي سئ٘ظ  -42يبدح

اد ّاإلعشاااد الزٌظ٘و٘خ اّ الوبل٘خ الوجبلؾ الوذسعخ ثبلو٘ضاً٘خ، ّرلك دّى الزو٘ذ ثبلوْاً٘ي ّالوشاس

 اّ لْائؼ الصشف الوؼوْل ثِب كٖ الْصاساد ّالوصبلؼ الؾ ْه٘خ.

 ّؽذح ؽغبث٘خ ٗزن ئًشبؤُب ثبالرلبم هغ ّصٗش الخضاًخ. اإلداسٗخلشهبثخ ِ٘ئخ اّٗ ْى ل

 علطخ الْصٗش ك٘وب ٗخزل ثبلصشف كٖ ؽذّد ه٘ضاً٘زَ. اإلداسٗخالشهبثخ ُ٘ئخ ّلشئ٘ظ 

الوشمممبس ئل٘مممَ ٗغمممْص ئعمممشاا  2654لغمممٌخ  236اعمممزضٌبا همممي اؽ مممبم الومممبًْى سهمممن  -42يااابدح

ّكومب للوْاػمذ ّاإلعمشاااد  اإلداسٗمخالشهبثمخ ُ٘ئمخ الوٌبهصبد ّالوضاٗذاد الالصهمخ لغمذ اؽز٘بعمبد 

 .اإلداسٗخالشهبثخ ُ٘ئخ الزٖ ٗصذس ثِب هشاس هي سئ٘ظ 

 جخ الوبل٘خ ّالوشاعؼخ.ٗخصل دْٗاى الوؾبعجبد اؽذ ػبهلَ٘ ٗخزل ثبلوشاه -46يبدح

 انجبة انراثع

 أحكبو عبيخ ٔٔقزيخ

ُ٘ئممخ ال ٗغمْص الٌومل هممي هغومْػزٖ الْظمبئق اللٌ٘مخ ّالو زج٘ممخ ئلمٔ ّظمبئق اػعمبا  -90يابدح

ّٗغْص الٌول همي هغوْػمخ ّظمبئق الخمذهبد الوؼبًّمخ ئلمٔ هغومْػزٖ الْظمبئق  اإلداسٗخ الشهبثخ

ْل الششّغ الْاعت رْاكشُمب كم٘وي ٗؼٌ٘مْى كمٖ ُمزٍ اللٌ٘خ ّالو زج٘خ ئرا رْاكشد كٖ الشخل الوٌو

 الْظبئق.

ّلومي  ُ٘ئخ الشهبثخ اإلداسٗمخًّبئجَ ّلغبئش اػعبا  اإلداسٗخالشهبثخ ُ٘ئخ ٗ ْى لشئ٘ظ  -94يبدح

عملطخ العمجط٘خ الوعمبئ٘خ كمٖ عو٘مغ اًؾمبا الغوِْسٗمخ  اإلداسٗخ الشهبثخِ٘ئخ ٌٗذة للؼول ػعْا ث

هجبششح اتزصبصبرِن هضاّلخ عو٘مغ الغملطبد الزمٖ رخْلِمب صملخ الؼشث٘خ الوزؾذح )ّلِن كٖ عج٘ل 

 العجط٘خ الوعبئ٘خ الووشسح لجؼط الؼوبل كٖ دائشح اتزصبصبرِن(.

ئلٔ الوؼبػ ثؾ ن الوبًْى ػٌمذ ثلمْؿِن عمز٘ي عمٌخ  اإلداسٗخالشهبثخ ُ٘ئخ ٗؾبل اػعبا  -97يبدح

 شوغ٘خ، ّال ٗغْص ئغبلخ هذح تذهزِن ثؼذ رلك.

عمموْغ ؽوِممن كممٖ الوؼممبػ اّ  اإلداسٗممخالشهبثممخ ُ٘ئممخ ػلممٔ اعممزوبلخ اػعممبا  ال ٗزشرممت -93ياابدح

الو بكممأح ّٗغممْٕ الوؼممبػ اّ الو بكممأح كممٖ ُممزٍ الؾبلممخ ّكوممب لوْاػممذ الوؼبشممبد ّالو بكممآد الووممشسح 

 للوْظل٘ي الولصْل٘ي ثغجت ئلـبا الْظ٘لخ اّ الْكش.

 ( 2221غٌخ ل 262ّالوبًْى  2222لغٌخ  222) هؼذلخ ثبلوبًْى سهن  -95يبدح

ثغمجت ال ٗومظ  رٌزِٔ تذهزمَ الزٕ الزٓ وٌؼ الؼعْ ٗ  هبًْى الزأه٘ي االعزوبػٔ اعزضٌبا هي اؽ بم 

شخصَ اّ رصشكبرَ اهصٖ هؼبػ الوشرمت المزٕ ٗزوبظمبٍ ثشمشغ اى ٗ مْى همذ اهعمٖ الومذح الزمٖ 

همخ لجلْؽ عي الش٘خْتخ ، ّاى ٗ ْى هي الوذح الوزكْسح تومظ عمٌْاد تذ ر غجَ ؽوب كٖ الوؼبػ

 .كؼل٘خ كٔ ُ٘ئخ الشهبثخ اإلداسٗخ 
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 ّرؼبهل ػالّح الشهبثخ هؼبهلخ الوشرت ا عبعٔ كٔ اعزوطبع الوؼبػ . 

ّئرا اًزِذ تذهمخ الؼعمْ ثغمجت ال ٗومظ شخصمَ اّ رصمشكبرَ رعمن ػمالّح الشهبثمخ ئلمٔ الوشرمت 

 ا عبعٔ ػٌذ ؽغبة الوؼبػ . 

إلداسٗمخ ثغمجت الؼغمض اّ الْكمبح ػلمٔ ّٗ غْٓ هؼبػ هي رٌزِمٔ تذهزمَ همي اػعمبا ُ٘ئمخ الشهبثمخ ا

 اعبط هٌؾَ اهصٔ هؼبػ الوشرت ه عبكب  ئلَ٘ ػالّح الشهبثخ . 

شممبس ئلِ٘ممب ثْاهممغ ) % ( هممي ئعوممبلٔ ا عممْس 12ّٗ ممشثػ هؼممبػ ا عممش الوزـ٘ممش كممٔ الؾممبالد الو 

 الوزـ٘شح تالل شِش اًزِبا الخذهخ ا ت٘ش . 

ٌمٔ كمٔ ّظ٘لمخ اتمشٓ ثغمجت ال ٗومظ شخصمَ اّ ّلوي ٗزوشس ًولمَ اّ ٗ ؼمبد رؼٌ٘٘مَ دّى كبصمل صه

رصشكبرَ اى ٗطلت تمالل شمِش همي رمبسٗخ ئتطمبسٍ ثومشاس الٌومل اّ الزؼ٘م٘ي ئؽبلزمَ ئلمٔ الوؼمبػ ، 

شمبس ئلِ٘مب ثشمشغ اى ٗ مْى همذ اهعمٔ الومذح الزمٔ  ّٗ غْٓ هؼبشَ كٔ ُمزٍ الؾبلمخ ّكومب  لألؽ مبم الو 

هي الوذح الوزكْسح توظ عٌْاد تذهمخ  ّاى ٗ ْىر غجَ الؾن كٔ الوؼبػ لجلْؿَ عي الش٘خْتخ 

 كؼل٘خ كٔ ُ٘ئخ الشهبثخ اإلداسٗخ . 

ّٗ ومٌؼ الؼعمْ الممزٓ رٌزِمٔ تذهزممَ ثبإلؽبلمخ ئلممٔ الوؼمبػ هجمل ثلممْؽ عمي الغممز٘ي رؼْٗعمب  روبػممذٗب  

شِشٗب  ٗغبّٓ اللشم ث٘ي هؼبشَ ّث٘ي صمبكٔ هشرجمَ ا عبعمٔ ا ت٘مش ه عمبكب  ئل٘مَ ػمالّح الشهبثمخ 

خ الوومشسح  تمش ّظ٘لمخ كمبى ٗشمـلِب هجمل ئؽبلزمَ للوؼمبػ ، ّٗ عمبف ئلمٔ رلمك كلمَ ّالجذالد الضبثزم

الوزْعػ الشِشٓ لوب ص شف ئلَ٘ هي اعْس ئظبك٘خ تالل الغمٌخ ا ت٘مشح ، ػلمٔ اال رزغمبّص ه٘ومخ 

تومظ عمٌْاد همي رمبسٗخ ئًِمبا الخذهمخ ، %( همي هؼبشمَ ّرلمك لومذح اهصمبُب 52ُزا الزؼْٗط )

 ِبئ٘ب  ػٌذ ّكبح الؼعْ اّ ثلْؿَ عي الغز٘ي . ّٗ وطغ رؼْٗط الزوبػذ ً

ّئرا اعزٌلذ الؼعْ اإلعبصاد الوشظ٘خ غجوب  للوبًْى ّلن ٗغزطغ ثغجت هشظَ هجبششح ػولَ ٗ ؾبل 

ئلٔ الوؼبػ ثوشاس هي سئ٘ظ الغوِْسٗخ ثٌمبا  ػلمٔ غلجمَ اّ غلمت سئم٘ظ الِ٘ئمخ ثؼمذ هْاكومخ لغٌمخ 

وْهممَ الزأهٌ٘٘ممخ ّكوممب  لؾبلممخ ثلممْؽ عممي الشمم٘خْتخ الوممْاسد الجشممشٗخ ، ّكممٔ ُممزٍ الؾبلممخ ر غممْٓ ؽ

  الوٌصْل ػلِ٘ب كٔ ُزٍ الوبدح . 

ّرؾذد ػٌبصش ا عش الزٔ رذتل كٔ ؽغبة هؼبػ ا عش الوزـ٘ش ، ّالزؼْٗط الزوبػمذٓ ، ّالؾمذ 

 .  ا هصٔ لوغوْع رلك الؼٌبصش ثوشاس هي سئ٘ظ الغوِْسٗخ

  ( 2222لغٌخ  222) هلـبح ثبلوبًْى سهن  -94يبدح

 ( 2222لغٌخ  222) هؼذلخ ثبلوبًْى سهن  -99يبدح

رزؾوممل الِ٘ئممخ الٌلوممبد اللؼل٘ممخ لؼممالط ا ػعممبا ّالؼممبهل٘ي ثبلِ٘ئممخ ّهممي ٗ ؾممبل هممٌِن ئلممٔ الوؼممبػ 

ّصّعبرِن ّاثٌبئِن ؿ٘ش الوزضّع٘ي الزٗي ال ٗزوزؼْى ثٌظن ػالع٘خ اتشٓ ثوب كِ٘ب صشف ا دّٗخ 

ى ّرلك ّكوب  لالئؾخ الشػبٗمخ الطج٘مخ الزمٔ ٗصمذس ثِمب همشاس ّكبكخ الوصشّكبد الوبل٘خ كٔ ُزا الشأ

هممغ رؾوممل ا ػعممبا هممي سئمم٘ظ الِ٘ئممخ ّكممٔ ؽممذّد االػزوممبداد الوبل٘ممخ الوذسعممخ ثو٘ضاً٘ممخ الِ٘ئممخ 

%( ل مل ًمْع همي اًمْاع الشػبٗمخ الصمؾ٘خ لضّعمبرِن ّاثٌمبئِن 22ّالؼبهل٘ي اصٌبا الخذهمخ ثٌغمجخ )

 ؿ٘ش الوزضّع٘ي . 

عممزخ اشممِش هممي رممبسٗخ الؼوممل ثِممزا الوممبًْى هممشاس هممي سئمم٘ظ الوغلممظ  ٗصممذس تممالل -92ياابدح

 اإلداسٗمخ الشهبثمخُ٘ئخ ثاػبدح رؼ٘٘ي اػعبا  اإلداسٗخالشهبثخ ُ٘ئخ الزٌل٘زٕ ثٌبا ػلٔ ػشض سئ٘ظ 

الشهبثممخ ُ٘ئممخ غجوممب للٌظممبم الغذٗممذ ّٗزعمموي هممشاس سئمم٘ظ الوغلممظ الزٌل٘ممزٕ ثاػممبدح رؼ٘مم٘ي اػعممبا 

 ّٗؼزجش ُزا الزشر٘ت ًِبئ٘ب ّؿ٘ش هبثل للطؼي ثإٔ ّعَ هي الْعٍْ.رشر٘ت اهذه٘زِن  اإلداسٗخ

اهب الزٗي ال ٗشولِن الوشاس الوشبس ئلَ٘ كٖ اللوشح الغبثوخ ك٘صذس هشاس هي سئم٘ظ الوغلمظ 

الزٌل٘زٕ ثٌولِن ئلٔ ّظبئق ػبهخ كٖ ال بدس الؼبلٖ كٖ دسعخ هبل٘مخ رمذتل هشرجمبرِن ػٌمذ الٌومل كمٖ 
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ْغ الْظ٘لممخ الزممٖ ٗشممـلًِْب، ّٗوممٌؼ هممي ٌٗولممْى غجوممب لللوممشح الغممبثوخ ؽممذّد هشثْغِممب اّ اّل هشثمم

 دسعبد شخص٘خ كٖ الغِخ الزٖ ٌٗولْى ئلِ٘ب رغْٕ ػلٔ اّل دسعخ اصل٘خ رخلْ كٖ رلك الغِخ.

 ذٗذ ُزٍ الوذح ثوشاس هي سئ٘ظ الغوِْسٗخ.غّٗغْص ر

 الوبًْى. رغشٕ اؽ بم هبًْى هْظلٖ الذّلخ ك٘وب لن ٗشد ثشأًَ ًل كٖ ُزا -92يبدح

 ٗلـٖ كل ًل ٗخبلق اؽ بم ُزا الوبًْى. -96يبدح

 ٌٗشش ُزا الوبًْى كٖ الغشٗذح الشعو٘خ، ّٗؼول ثَ هي ربسٗخ ًششٍ. -20يبدح

 (.4695هبسط عٌخ  49) 4323رٕ الوؼذح عٌخ 7صذس ثشٗبعخ الغوِْسٗخ كٖ 

  21/22/2222سٗخ ه شس ة ثزب 42ًّشش ثبلغشٗذح الشعو٘خ الؼذد  2222لغٌخ  222) صذس الوبًْى 

 ّٗؼول ثَ هي الْ٘م الزبلٔ لزبسٗخ ًششٍ (

  25/2/2221ه شس ُـ ثزبسٗخ  26ًّشش ثبلغشٗذح الشعو٘خ الؼذد  2221غٌخ ل 262) صذس الوبًْى سهن 

   هي الْ٘م الزبلٔ لزبسٗخ ًششٍ ( ّٗؼول ثَ 
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 ٔانعبيهيٍ  اإلداريخانرقبثخ ْيئخ جذأل األجٕر ألعضبء 

  4627نسُخ  440ثى ثبنقبٌَٕ 4625نسُخ  449ثى ثبنقبٌَٕ 4696نسُخ  24) عذنذ ثبنقبٌَٕ رقى 

 ( 4623نسُخ  447ثبنقبٌَٕ  7ثى أسزجذل انجذٔل رقى 

 
 (4اجلدول رقم )

 ونبئبه اإلداريت رئيس هيئت الرقببت
 مالحظات المرتب السنوي الوظيفة

 ربط ثابت 7202 ....................اإلداريةرئيس هيئة الرقابة 

 ربط ثابت 7522 ...........اإلدارية نائب رئيس هيئة الرقابة 
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 ( وظبئف الرقببت7اجلدول رقم )

 لفئةا المستويات

 المرتب السنوي
العالوة 
 السنوية

الحد األدني 
للترقية للفئة 
 التالية بالسنة

 نهاية الربط بداية الربط

 - ربط ثابت 7452 الممتازة الوظائف العليا ...

 - 24 7522 4970 العالية 

 - 27 2205 4550 أ 

 4 90 7022 4020 ب المستوي األول ...

 2 52 4225 600 جـ 

 2 52 4225 220 د 

 2 29 4550 975 هـ ممتازة المستوي الثاني ....

 - 75 4429 447 هـ 

تشغل وظائف الفئة الممتازة بالترقية من بين أعضاء هيئة الرقابة اإلدارية الشاغلين لوظائف الفئة 
 العالية.
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  1794لسنة  111القانون (  3جدول رقم ) 

 مجموعة الوظائف الفنية   - 1

 فئات المجموعة العامة للوظائف المهنية لمجموعة العامة للوظائف الفنيةفئات ا

الفئةةةةةةةةةة  الةةةةةةةةةةة ا    
بالجةةةةةة  ح ال   ةةةةةة  

 45بالقةةةةةاق     ةةةةة  
 4695لسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةق  

 ال عةةةةة ح بالقةةةةةاق   
لسةةةةةةةةةق   14  ةةةةةةةةة  
4696 

 ال ست ى الفئات ال ظيفي   فقا لقاق   العا  ي 

الفئةةةةةةةةةة  الةةةةةةةةةةة ا    
بالجةةةةةة  ح ال   ةةةةةة  

  45بالقةةةةةاق     ةةةةة  
 4695لسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةق  

 ال عةةةةة ح بالقةةةةةاق   
 14  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  

 4696لسق 

 
 الفئات ال ظيفي  
  فقا لقاق  
 ال ست ى العا  ي 

 185-055الثاقى  185 – 055 585-055أ لى  4555-455األ ح  4555- 455 695-455أ لى 

 ةةةةةة  أ  ةةةةةةى ثةةةةةة    185 -505 185 – 335ثاقي  
سق ات فى الفئ  الثاقية  
طبقاً لقةاق   ال  ابة  أ  

سا سة  طبقةا فى الفئ  ال
لقظا  العا  ي  ال  قيي  
بال  لةةةةةةةةةةة  ال ةةةةةةةةةةةا   

لسةق   59بالقاق     ة  
4695 

 395-458الثال   395 – 485 395-485ثاقي   

 ةةةة  مةةةة ام    ةةةة  لةةةة   185 – 335 
يستك   ا مذه ال    فةى 

4/45/4614 

 395 – 455 355- 455ثالث   
 

 ةةةةةةة  أ  ةةةةةةةى سةةةةةةةب   185-055 585-455ثالث  
سةةةةق ات    ةةةة  طبقةةةةا 

 3اق   ال  ابةةةةة  أ  لقةةةةة
سق ات فى الفئ  الثا ق  
طبقةةةا لقةةةاق   العةةةا  ي  

 4695لسق   59    

    

 ةةةةةة  أ  ةةةةةةى أ بةةةةةة   395 -485 
سةةةةق ات    ةةةة  طبقةةةةا 

 لقاق   ال  اب .

   185-055الثاقى 
 

 ةةةة  مةةةة ام    ةةةة  لةةةة    395 – 455 
يستك   ا مذه ال    فةى 

4/45/4614 

   395-458الثال  
 

 مجموعة وظائف الخدمات المعاونة – 3 المكتبيةمجموعة الوظائف  – 2

 695 – 455أ لى 
 185-335ثاقي  

 355 – 455أ لى  4555 – 455أ لى   4555 – 455
 008 – 458ثاقي  
  485 – 85ثالث  

455 – 395 
458 – 395 
458 – 395 

 

 ةةةةةة  أ  ةةةةةةى ثةةةةةة    185 – 505
سق ات فى الفئ  الثاقية  
طبقا لقةاق   ال  ابة  أ  

ئ  السا سة  طبقةا فى الف
لقةةةاق   العةةةا  ي    ةةة  

   4695لسق   59

 395 – 458الثال   

 ةةةة  مةةةة ام    ةةةة  لةةةة   335-185 
يستك   ا مذه ال    فةى 

4/45/4614 

  185 - 055الثاقى 

 ةةةةةةة  أ  ةةةةةةةى سةةةةةةةب   185-055 585- 455ثالث  
سةةةةق ات    ةةةة  طبقةةةةا 
 3لقةةةةةاق   ال  ابةةةةة  أ  

سق ات فى الفئ  الثا ق  
العةةةا  ي  طبقةةةا لقةةةاق   

 4695لسق   59    

 - 458الثال  
395  

  

 

 ةةةةةة  أ  ةةةةةةى أ بةةةةةة   485-395 
سةةةةق ات    ةةةة  طبقةةةةا 

 لقاق   ال  اب 

   
 

 ةةةة  مةةةة ام    ةةةة  لةةةة   455-395 
يستك   ا مذه ال    فةى 

4/45/4614 
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